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Què és un registre? 

• Els registres lingüístics són les diferents 

varietats de la llengua que el parlant tria 

en funció de l'ús que fa de la llengua en 

una situació determinada. 

 



Com es tria un registre? 

• La tria del registre es fa en funció de: 

– La relació entre emissor i receptor: la 

confiança. 

– El tema: general o especialitzat. 

– El canal: oral o escrit 

- La intenció: l’objectiu 



ELS TIPUS DE REGISTRES 

Registres  

Formals 

Cientificotècnic 

Literari  

Estàndard  

informals 

Col·loquial 

Vulgar  



• Registres formals: 

– No són espontanis, sinó preparats. 

– Lèxic ric i especialitzat. 

– Sintaxi elaborada. 

– Tipus: 

– Cientificotècnic: 

» Propi dels textos científics i tècnics. 

» Llenguatge objectiu 

 

– Literari: 

» Propi dels textos amb molta elaboració 

lingüística: poesies, novel·les… 

» Llenguatge subjectiu 

» Ús de comparacions i metàfores. 



• Estàndard: 

– És una varietat que pretén ser neutre (és un 

pont entre els registres formals i els 

informals). 

– S’utlitza a les escoles i als mitjans de 

comunicació. 



• Registres informals: 

– Són propis del tracte familiar i d’amistat. 

– Són espontanis: repeticions, frases fetes, 

expressions incorrectes… 

– Tipus: 

– Col·loquial: 

» Es fa servir en les converses  

 quotidianes. 

» Poc elaborat 

» Sol presentar gestos 

 

–      --- Vulgar:  

» Presenta molts vulgarismes (mots incorrectes). 

» L’usen interlocutors de baix nivell cultural. 



EXEMPLES 

colpejar 

• FORMAL 

pegar 

• ESTÀNDARD 

atonyinar 

•  INFORMAL 

expirar 

• FORMAL 

morir  

• ESTÀNDARD 

dinyar-la 

•  INFORMAL 

progenitor 

• FORMAL 

pare 

• ESTÀNDARD 

papa / papà 

•  INFORMAL 



• Digues a quin registre pertanyen els 

textos següents: 

 

 El meu pare és més garrepa que no sé què i està 

una mica tocat del bolet, perquè diu que el cotxe, si 

tira, ha de durar dotze anys com a mínim! 

 

    Per què mon esguard s'afanya  

   dins aquest silenci estrany?  

   El clap d'ombra a la muntanya  

   sembla un terrible averany. 

EXERCICIS 



 El president del govern va rebre el seu homòleg 

australià el passat mes de juny al palau de justícia 

de la Moncloa. 

 

 Aquestes dues zones són degudes a un tipus de 

captura de les radiacions còsmiques per part del 

camp magnètic terrestre anomenat 'ampolla 

magnètica', el qual no deixa escapar cap 

partícula ionitzada 

 

    Hola tios, vau veure aquell àrbit 

   que va pitar aquell penal de  

   merda! 



EXERCICIs online 

 

Activitat registres lingüístics 

 

Apartat: variació (registres): 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ca

tala/mudsmots/rica/exercicis.html 

Obriu els enllaços següents i realitzeu 

els exercicis que trobareu. 

http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_05/activitats/518.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/rica/exercicis.html
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/rica/exercicis.html

